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ПАТ «Гідромеханізація» — 70
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
Щиро, від усього серця вітаю трудовий колектив та
ветеранів виробництва із славною датою – 70-річним
ювілеєм ПАТ «Гідромеханізація»!
Виробничий літопис ПАТ «Гідромеханізація» насичений яскравими
сторінками знакових трудових досягнень, цілеспрямованої колективної
праці, визначальних перемог в ім’я розбудови та процвітання держави
й рідного підприємства.
Свій відлік величної історії наше Товариство бере із пам’ятного 29
червня 1946 року, коли в складі колишнього Народного комісаріату будівництва було засновано трест «Гідромеханізація», з якого й розпочалося послідовне впровадження та використання гідромеханізованих
робіт у багатьох сферах народного господарства.
Саме участь в епохальних будівництвах сприяла становленню й
вдосконаленню вітчизняної гідромеханізації, одним із передових загонів якої був наш колектив. Сьогодні результати нашої роботи видно
навіть із космосу.
Ми брали участь у будівництві Горьківської, Каховської, Кременчуцької, Київської, Канівської ГЕС, Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької АЕС, Мінської АТЕЦ. Працювали на енергетичних
об’єктах за кордоном – в Єгипті, Сирії, Іраку, В’єтнамі, Болгарії. Зводили земляні споруди ГЕС Дніпровського каскаду, дамби ставів-охоло-

Про нас
Публічне акціонерне товариство «Гідромеханізація»
сьогодні — це флагман гідромеханізації України.
За плечима — величезний
досвід участі чи не в усіх великих будовах у різних регіонах України,
Молдови, Білорусі, а також в Єгипті, Сирії, Іраку, В’єтнамі, Болгарії: від
розчищення водних русел, намивання й укріплення захисних споруд,
дамб, портів, територій житлових масивів у різних містах – до зведення
гребель та водосховищ Дніпровського каскаду, земляних споруд на Дніпробуді, багатьох ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС і АЕС.
Колектив ПАТ «Гідромеханізація» пишається кожним завершеним
об’єктом, тому що кожний із них – важливий і кожний – колосальна відповідальність.
Свою місію на сучасному етапі ПАТ «Гідромеханізація» бачить у
сприянні розвитку багатьох сфер народного господарства України шляхом нарощення інтелектуального та виробничого потенціалу, застосування сучасних методів і технологій, вчасного та якісного виконання
робіт та повного задоволення потреб замовника.

Лідери XXI століття
джувачів АЕС та меліоративних водосховищ, виконували інженерну підготовку майданчиків для будівництва ТЕЦ і ДРЕС, намивали території
під житлове і промислове будівництво у Києві та Запоріжжі, спорудили
прекрасні міські водойми в Тернополі, Хмельницькому, Смілі. І це – далеко не повний перелік досягнень.
Колективу ПАТ «Гідромеханізація» є чим пишатися. Упродовж усіх
70 років завдяки самовідданій праці гідромеханізаторів багатьох поколінь підприємство завжди утримувало лідируючі позиції. І сьогодні ми
залишаємось флагманом вітчизняної гідромеханізації, а також стали
однією з візитівок промислового Вишгорода.
Запорука нашої успішної діяльності – умілий менеджмент, використання інноваційних підходів, впровадження сучасних технологій, винятковий професіоналізм та добросовісність кожного з працівників, які
віддавали й віддають обраній справі не лише робітничу майстерність, а
й частку своєї душі.
Без перебільшення, наш колектив, кілька поколінь ветеранів – це
золотий фонд підприємства. Без їхньої самовідданої, жертовної праці
не було б усіх наших здобутків.
Усі ці роки ми разом долали різні труднощі, в тому числі й економічні.
ПАТ «Гідромеханізація» виконує весь комплекс гідромеханізованих
робіт, починаючи від проектування та погодження виробництва й закінчуючи рекультивацією порушених земель.
На озброєнні підприємства – один із найбільш прогресивних та ефективних способів виконання земляних робіт – гідромеханізаційна технологія. Її ефективність закладена у самій сутності: розробка, транспортування та укладання ґрунту поєднані в єдиному, нерозривному процесі.
Незаперечно унікальною перевагою підприємства є можливість діяльності у необжитих, важкодоступних районах за відсутності доріг та
комунікацій, де часто гідромеханізація – єдино можливий спосіб виконання робіт, як за умовами, так і за обсягами.
Завдяки прогресивній техніці ПАТ «Гідромеханізація» спроможне
успішно проводити роботи з намиву територій під промислове та житлове будівництво, протиповеневі і протизсувні заходи, зведення міських
водойм, добування піску, гравію, розчищення озер, каналів, русел рік.
Запорукою стабільності та конкурентоспроможності підприємства є
високопрофесійні кадри, які пов’язали свою долю з гідромеханізацією,
мають величезний досвід роботи на багатьох будовах.
Підприємство перебуває в постійному пошуку нових можливостей
застосування гідромеханізації для виконання гідротехнічних, енергетичних, промислових, видобувних та профілактичних робіт. А враховуючи,
що гідромеханізації властива нижча, порівняно із конкуруючими технологіями енергоємність, у найближчій перспективі їй гарантовано широке
використання в багатьох сферах народного господарства.
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Але ці випробування тільки загартували
колектив, зробили його міцнішим, згуртованішим, професійнішим, а підприємство
зустрічає своє 70-річчя ефективним, стабільним, впевненим у завтрашньому дні.
Із нагоди ювілею щиро хочу подякувати дружному колективу, ветеранам, усім,
хто причетний до долі нашого підприємства, за виняткову працьовитість, відданість та професіоналізм.
І бажаю всім міцного здоров’я, щастя,
благополуччя в сім’ях, життєвого оптимізму, непохитного духу, невичерпної енергії
та натхнення для продовження нашого
славного літопису!

Юрій КОЛОДЗЯН
Голова правління
ПАТ «Гідромеханізація»
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Перекриття ріки Дніпро, Кременчук

Мітинг, присвячений закладці в будівлю Київської ГЕС першого кубу бетону

ПАТ «Гідромеханізація»: віхи історії
Нагальна потреба в масштабному застосуванні в СРСР гідромеханізації як окремої галузі постала на зорі індустріалізації – на початку 1930-х років, коли виникла необхідність у виконанні великих обсягів земляних робіт.
У 1934 році при Народному комісаріаті важкої промисловості був створений перший у країні спеціалізований трест
– «Союзекскавація». Протягом 1934-1941 років новий напрямок діяльності був ефективно застосований на будівництві
кількох ГЕС – Камської, Туломської (обидві – в Росії), Гизельдонської (Північна Осетія) та Ріонської (Грузія).

В

одночас гідромеханізаторів почали запрошувати
для намивання гребель і дамб, насипів доріг, підходів до великих автомобільних та залізничних
мостів і майданчиків під промислове та житлове будівництво, очищення каналів, річок та різноманітних водоймищ,
розроблення підводних траншей під закладку трубопроводів і кабелів тощо. Поступово гідромеханізація ставала однією з найважливіших складових будівельної індустрії, особливо енергетичної, транспортної та обслуговуючої.
Але остаточно ця галузь народного господарства як самодостатня сформувалася в повоєнний час. Після перемоги у ІІ Світовій війні перед Україною, як і рештою радянських
республік, гостро постало питання відновлювальних робіт
та грандіозних відбудов, особливо в енергетичній сфері. І
гідромеханізації, як новому, але дуже перспективному напрямку діяльності, в цьому процесі відводилася неабияка
роль.
Днем народження майбутньої ПАТ «Гідромеханізація»
стало 29 червня 1946 року, коли в системі Наркомату електростанцій був створений трест, якому відводилась важлива роль — забезпечувати виконання земляних робіт на замовлення Головгідроенергобуду.
Опановуючи буквально на ходу малознайому потужну техніку й оволодіваючи новими для себе знаннями,
молодий колектив ентузіастів уже в 1946 році ефективно
долучився до робіт на Штеровській (Луганська область) і
Шатурській ДРЕС (Московська область), до розробки каналу Фархадської ГЕС в Узбекистані. Паралельно тривала
організаційна й технічна підготовка до масштабного впровадження гідромеханізації в гідроенергетичне будівництво
на Волзі, Камі, Курі, Обі.
Із 1948 року розпочалися підготовчі роботи на будівництвах Мінгечаурської, Камської, Горьківської та Майкопської ГЕС. А в 1950-1951 роках трест уже працював на майданчиках Новосибірської ГЕС, на Обі й Каховській ГЕС на
Дніпрі, проводив підготовку до намивання Верхнєсвирської
руслової греблі й гребель Кайракумської ГЕС на Сирдар’ї
(Таджикистан).

Це були надзвичайно плідні роки. Оперативне й успішне
виконання надважливих державних завдань значно підвищило авторитет гідромеханізації, що забезпечило надзвичайно стрімкий розвиток галузі.
Окрім виїмки котлованів під будівлі ГЕС та шлюзів, гідромеханізаторам довірили прокладання суднохідних каналів та енергетичних ліній, щороку зростав обсяг робіт із намивання земляних споруд. Колектив накопичив величезний
досвід зведення транспортних та гідротехнічних об’єктів
найрізноманітніших рівнів складності в різних регіонах
СРСР, розробив та ввів у дію нові технології гідромеханізованого будівництва.
Із розширенням задач, які ставилися перед організацією, постало питання про вдосконалення управлінської вертикалі, і на початку 1940-1950-х років виникли перші будівельні управління – Горьківське, Кременчуцьке, Каховське,
Камське та Новосибірське. Кожне з них в історії становлення й розвитку гідромеханізації відіграло чималу роль.
Завдяки успішній діяльності вже в середині 1950-х років
трест став однією з провідних організацій у царині гідромеханізації. Значно розширилася географія діяльності. Колективу доручали складні й відповідальні завдання, з якими він
вдало й своєчасно справлявся.
Одним із найуспішніших в системі тресту вважалось
Кременчуцьке управління. Створено воно було для виконання гідромеханізованих робіт на будівництві Кременчуцької ГЕС та Кременчуцького водосховища. Але з набуттям
досвіду колективу довіряли все більше напрямків діяльності. Тільки за 1950-ті роки управління звело комплекс захисних споруд у Черкаській області, забезпечивши надійний
захист міста Черкаси, Золотоноського та Будище-Свидівського масивів, а також долини річки Тясмин. Одночасно
були насипані греблі в районі с. Стецівка для захисту Тясминського масиву. Гідромеханізатори здійснювали поточні
роботи на Дарницькій ТЕЦ, звели судноплавні споруди, відвідні та будівельні канали, дамби, укріпили чимало берегів,
намили ґрунт під забудови, видобували пісок для будівельних потреб тощо.

Величезний обсяг робіт свідчив про набуття управлінням великої виробничої потужності. За участь у будівництві
Кременчуцької ГЕС сотні працівників були відзначені урядовими грамотами та нагородами, їхні імена вписано до
Книги Пошани організації.
10 травня 1961 року Кременчуцьке управління «Гідромеханізація» передислокували на будівництво Київської
ГЕС у м. Вишгород і перейменували в Київське. У спадок
від Кременчуцького управління Київське дістало кваліфікований колектив і потужну техніку. Це був доленосний етап у
становленні управління, оскільки шістдесяті роки знаменувалися для України бурхливим розвитком гідроенергетики,
та, мабуть, найзнаменнішим будівництвом цього часу, до
якого було прикута увага всієї країни (СРСР — ред.), стало
спорудження Київської ГЕС.
Незважаючи на різні складності, колектив уже в 1965 р.
успішно відзвітував про виконання усього наміченого комплексу робіт. Усі державні завдання були виконані в директивні терміни.
У першому півріччі запрацювали перші чотири агрегати
Київської ГЕС та Київське водосховище. Їхня поява забезпечила електроенергією Київський регіон у години пікових
навантажень, створила сприятливі умови для розвитку судноплавства, запобігла шкідливим наслідкам повеней.
У четвертому кварталі колектив управління завершив
будівництво комплексу захисних споруд на річці Ірпінь.
Окрім того, була введена в експлуатацію Золотоноська гребля, виконані роботи з розчищення фарватерів р. Інгул (м.
Кіровоград), до причалів Дніпровського комбінату «Дніпроенергобудіндустрія», в багатьох місцях активно намивалися
греблі й дамби, території під житлове будівництво.
Зусилля колективу не залишились непоміченими й на
світовому рівні. Починаючи з 1961 року, фахівців тресту
активно залучають до проведення гідромеханізованих робіт за межами Радянського Союзу. Київські гідромеханізатори допомагали у зведенні висотної Асуанської греблі
в Єгипті, брали участь у спорудженні гідровузлів на річці Євфрат у Сирійській та Іракській Республіках, на будівництві ГЕС «Хоабінь» у В’єтнамі, а також у різноманітних
гідромеханізованих роботах у Болгарії та Об’єднаній Арабській Республіці. Найкращі працівники управління за особливі заслуги були відзначені закордонними почесними
нагородами.

Дніпро пустили по обвідному каналу

Київська ГЕС — Всесоюзна ударна комсомольська будова

Пропуск першого судна — теплохода «Тарас Шевченко»
через новий суднохідний шлюз Київської ГЕС. 10 вересня 1964 р.
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ПАТ «Гідромеханізація»: віхи історії
2
Із 1965 року управління розпочало роботи на нових
об’єктах в Україні, розширюючи та удосконалюючи види гідромеханізованих робіт.
До 1970 року завдяки зусиллям колективу управління
було розчищено та поглиблено водосховища на Добротвірській та Бурштинській ДРЕС, намито земляну греблю Кременчуцької ГЕС, захисну дамбу Русанівського масиву в Києві, промисловий та господарчий майданчики на Трипільській
ДРЕС, у Запоріжжі, зведено захисні споруди в Києві, Ржищеві, Переяслав-Хмельницькому, Черкасах та на водосховищі
в м. Ірпінь, спрямлено річку Стугну та канал на Молдавській
ДРЕС, розширено Тернопільське водосховище та виконано
багато інших робіт.
Здобутий за десятиліття незаперечний авторитет забезпечив Київське управління «Гідромеханізація» у 1970-ті
роки великим обсягом нових замовлень. Якщо в 1960-х роках гідромеханізаторів залучали переважно до будівництва
електростанцій, то в наступні десятиліття перелік робіт, які
виконували фахівці галузі, вражав масштабами, темпами та
унікальністю деяких методів і технологій.
Розширюючи сфери застосування способів гідромеханізації, управління успішно освоювало нові плацдарми діяльності, активно покращуючи матеріально-технічну базу, вдосконалюючи техніку та методи. Колектив будував Київську
ТЕЦ-5, Молдавську, Чигиринську, Запорізьку, Добротвірську,
Трипільську та Ладижинську ДРЕС, Чорнобильську, Рівненську, Запорізьку та Хмельницьку АЕС, Мінську АТЕЦ, канал
«Дніпро-Донбас», Світлогорське та Михайлівське водосховища та водосховище «Погост» у Білорусі. Управління допомогло спорудити прекрасні міські водойми в Тернополі, Смілі,
Хмельницькому.
Однак найскладнішими та найнапруженішими за умовами та термінами виконання стали для колективу роботи з ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській
АЕС у 1986 р. Урядова комісія поставила перед гідромеханізаторами завдання: запобігти потраплянню радіоактивно забрудненої води із ставу-охолоджувача електростанції у річку
Прип’ять.
У надзвичайно складних умовах – значно підвищеного
радіаційного фону – колектив у стислі строки намив першу
чергу майданчика для очисних споруд, звів відсікаючу дамбу, дренажний канал та змонтував дві насосні станції. Крім

того, у гирлі Прип’яті збудував ківш-уловлювач для запобігання змиву радіоактивного мулу із заплави річки до Київського
водосховища. Самовіддача кожного члена колективу управління в той період заслуговує найвищої оцінки, оскільки люди
працювали, не шкодуючи себе.
У 1991 році для Київського управління почався новий
етап, як, зрештою, й для всієї гідромеханізації в Україні. Розпад СРСР, проголошення незалежності України, кардинальна
зміна економічних, ринкових та соціальних умов поставили
перед колективом та керівництвом управління надважке завдання – збереження виробничого потенціалу та професійного ядра.
Протягом кількох років управління пережило кілька реорганізацій, поки в 1994 році за наказом Міненерго України,
якому на той час підпорядковувалося, не отримало нову організаційну форму — ВАТ «Гідромеханізація». Підприємству
довелось сповна відчути на собі всі «принади» перехідного
періоду – втрату налагоджених зв’язків із партнерами, особливо за кордоном, замовлень, фінансові труднощі, затримки
із виплатами зарплат, відтік кадрів.
Проте загартований випробовуваннями та труднощами
колектив, звиклий працювати в суворих умовах, послідовно
долав усі перешкоди, уникаючи загрозливого на той час для
багатьох підприємств України банкрутства. Окрім того, що
підприємство продовжувало вести різноманітні гідромеханізовані роботи на об’єктах у зоні відчуження ЧАЕС, Запоріжжі
та Хмельницькому, намивати піски у Світловодську та Кременчуці, керівництво, налагодивши маркетингову політику,
шукало нових напрямків роботи.
Перспективним стало укладання договорів на виконання
намивних робіт під житлове будівництво в Києві — в кількох
районах.
Взагалі від фінансового краху у той складний період
підприємство врятувала мудра й виважена політика членів
правління, які своєчасно прийняли два економічно доцільних рішення. З одного боку, було вирішено застосовувати в
роботі земснаряди малої потужності, які можна було легко
транспортувати з одного об’єкта на інший. З іншого — пошук
нових замовників стали здійснювати, враховуючи не стільки
обсяги можливих робіт, скільки їхню платоспроможність та
стабільність. Такий підхід дозволяв мінімізувати ризик прийняття угод про співробітництво, які в подальшому могли виявитися збитковими для підприємства.
Та повністю уникнути кризи не вдалося. Найбільш нелег-

ким для підприємства виявився 1998 рік, коли через чималу
партнерську заборгованість банківські рахунки ВАТ «Гідромеханізація» були заблоковані, що паралізувало господарську діяльність. Правління дійшло висновку, що для порятунку підприємства слід негайно вживати заходів. Тож, 30 квітня
1998 року на загальних зборах акціонерів Товариства було
прийнято рішення про створення дочірнього підприємства на
базі Київської дільниці ВАТ «Гідромеханізація».
20 серпня 1998 року було зареєстроване ДП «Гідромеханізація», яке очолив Юрій Колодзян. 1 жовтня підприємство
розпочало свою діяльність, на баланс йому було передано
земснаряди, бульдозери, трубоукладачі, автотранспорт, буксирні катери, теплоходи.
Цей крок, як показали подальші події, став вирішальним
у долі підприємства. Проаналізувавши ситуацію, що склалася на ринку, керівництво дійшло висновку, що найбільш
перспективними на той час є роботи в будівельному секторі,
особливо в Києві, де житлова проблема залишалась дуже гострою, а вільних намитих майданчиків під нове будівництво
не було.
Незабаром було підписано кілька вигідних угод. До 2004
року, завдяки вмілій маркетинговій політиці, були остаточно
подолані кризові явища. Склалися умови для розвитку матеріально-технічної бази та вдосконалення технологій, підвищення рівня кваліфікації працівників, що, безсумнівно, стало
запорукою позитивних зрушень.
Значно зріс добробут співробітників, у підприємства знову з’явилася можливість надавати допомогу пенсіонерам, ветеранам-гідромеханізаторам, гідно вітати ювілярів. Вперше
акціонерам було виплачено дивіденди.
Проведена в 2004 році незалежна аудиторська перевірка
показала, що стан ВАТ «Гідромеханізація» є стабільним, Товариство — платоспроможне та не має внутрішніх факторів
ризику. У зв’язку із цим за рішенням загальних зборів акціонерів діяльність ДП «Гідромеханізація» було припинено та
приєднано до ВАТ «Гідромеханізація» (із 2013 року — ПАТ
«Гідромеханізація»).
Чимало потрясінь та негараздів, які підприємство успішно
здолало протягом семи десятиліть своєї історії, продемонстрували, що основною запорукою усіх здобутків є згуртований та високопрофесійний колектив. Саме завдяки самовідданій, звитяжній праці гідромеханізаторів, управлінського
апарату вдалось не тільки перемогти усі кризові явища, а й
зустріти 70-річний ювілей із твердим поглядом у майбутнє.

Буксирування земснаряду

Напірний трубопровід ГАЕС, 1972 р.
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Наша географія

Вишгород

Вітчизняні об’єкти
У 1961-1965 р.р. Київське управління «Гідромеханізація» виконало 85 млн куб. м земляних
робіт (із них — 85% прийшлися на об’єкти Київської ГЕС). Починаючи з 1965 року, географія
діяльності колективу значно розширилася. Йому довірили виконання гідромеханізованих робіт на інших об’єктах в Україні та за її межами.

В

еликий обсяг робіт управління виконало на спорудженні Трипільської ДРЕС.
Гідромеханізатори намили промисловий і господарчий майданчики, розробили
площі під житлове селище й причал, провели
спрямлення р. Стугни та багато чого іншого.
Будівництво ДРЕС тривало дев’ять років. За
цей час поруч зі станцією виросло чудове місто енергетиків — Українка, де нині проживає
близько 20 тисяч людей, а населення Обухова
збільшилося втричі. Гідромеханізатори також
активно долучилися до розвитку цих населених
пунктів.
Заразом колектив спорудив дамби інженерного захисту в Києві та поблизу ПереяславаХмельницького, біля комбінату «Дніпроенергобудіндустрія» у Кіровограді та Балаклійського
цементного заводу (Харківщина), захисні споруди у Ржищеві, розчистив та поглибив водосховища на Добротвірській і Бурштинській ДРЕС,
намив майданчики для двох заводів «Запоріжалюмінійбуду».
У 1970 році значно зросла кількість об’єктів,
на яких Київське будівельне управління виконувало гідромеханізовані замовлення. Протягом
кількох років колектив успішно заклав базу
для спорудження Чорнобильської АЕС, завершив гідромеханізовані роботи на Запорізькій,
Трипільській, Ладижинській ДРЕС та Київській
ТЕЦ-5, намив огороджувальні дамби в м. Трипілля, виконав значні обсяги робіт із захисту
Гідропарку в Києві від підтоплення та заболочення, звів захисну дамбу «Конча-Заспа-Плюти», створив розлогі водойми в Ірпіні, Тернополі, Хмельницькому, проклав судноплавний і
відвідний канали на р. Прип’ять, добував гравій
для будівництва гідровузла в Костешти-Стинка
(Молдавія).
Стрімка індустріалізація в 1960-1970-х роках виснажила запаси прісної води на Сході
України. Тому було прийнято рішення про початок будівництва каналу «Дніпро-Донбас» для
перекидання води з Дніпра до річки Сіверський
Донець. Гідромеханізаторам було доручено
найвідповідальніший обсяг робіт.
Виконання державного завдання контролювало вище керівництво країни. Працювати

доводилося в надскладних умовах. Більшість
земснарядів працівники змонтували в польових
умовах. Та на деяких ділянках ґрунти складали
глини та суглинки, крани могли пересуватися
тільки по металевих щитах, підняти чи поправити обвалування бульдозерами було неможливо
— техніка тонула. Та, попри численні труднощі,
колектив виконав завдання достроково.
Дуже трудомісткий і виснажливий обсяг робіт довелося виконати на Молдавській ДРЕС,
де гідромеханізатори займалися намивом дамби та спрямленням каналу. Ґрунт доводилося
транспортувати через лиман плавучим переходом завдовжки 700 м з дюкером. Часті шторми
неодноразово перекидали плавучий перехід,
топили, ламали дюкер. Незважаючи на ці труднощі, гідромеханізатори з честю впоралися із
завданням у визначені терміни.
Чимало робіт довелось виконати на трьох
нових об’єктах — Чебоксарській ГЕС, Чигиринській ДРЕС та Рівненській і Хмельницькій АЕС.
Тільки в 1978 році гідромеханізатори на Хмельницькій АЕС виконали 0,5 млн куб. м земляних
робіт. Для початку будівництва станції управлінню поставили завдання: намити греблю та підготувати територію під промислове й житлове
будівництво. Складність полягала в тому, що
територія будівництва була розміщена на заболочених ділянках заплави р. Горинь. І тому
в першу чергу доводилося намивати траси під
пульпопровід. Крім того, потрібно було звести дві дамби, намити автошляхи. Але до кінця
1980-х років управління прозвітувало про виконання завдань у повному обсязі.
На початку — в середині 1980 років колектив активно долучався до робіт у Білорусії, де
у короткі терміни, незважаючи на несприятливі
погодні умови та суттєве захаращення забою,
спорудив дамбу на водосховищі «Велута», а також звів водосховище в м. Раздяловичі у Брестській області.
Славетна й водночас трагічна сторінка в історії підприємства – участь у будівництві Чорнобильської АЕС та ліквідація наслідків аварії
на ній. Майже 15 років, починаючи з 1970-го,
колектив був одним із найактивніших учасників
будівництва станції. За ці роки було виконано

Канал на Молдавській ДРЕС

Трипільська ДРЕС

величезний обсяг гідромеханізованих
робіт. Але 1986 рік, коли на АЕС сталася
одна з найстрашніших техногенних катастроф, перекреслив усі зусилля. І знову,
засукавши рукави, гідромеханізатори, попри небезпеку, одними з перших взялися
до ліквідації наслідків аварії.
Перед колективом поставили завдання — не допустити потрапляння радіоактивно забрудненої води в р. Прип’ять. Це
було надскладне випробування, коли бракувало досвіду, знань, а головне — інфор-

мації. Людям доводилося працювати в
надзвичайно складних умовах підвищення радіації, деякі види робіт опановували
на місцях, без попередньої підготовки.
Але знову ж колектив, виявивши неабиякий фах, вчасно завершив роботи з
перехвату поверхневих забруднених радіонуклідами вод — намив відсікаючу дамбу, спорудив дренажний канал та змонтував дві насосні станції. Тільки за півроку
обсяг земляних робіт, виконаний гідромеханізаторами, становив 0,5 млн куб. м.

Нелегка праця гідромеханізаторів

Спорудження греблі двостороннім намивом

Вишгород
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Асуанська гребля нині

Наші гідромеханізатори. Будівництво гідровузла у м. Хадіта (Ірак), лютий 1982 р.

Об’єкти міжнародного значення
Висотну греблю на першому порозі
річки Ніл у 13 км від міста Асуан в Єгипті
тепер називають дивом інженерної думки
й величним пам’ятником дружби народів.
Висота Асуанської греблі становить 110 м,
довжина – близько 4 км, товщина — 800 м, і
її чудово видно навіть із космосу.
озміри греблі, на переконання відомого дослідника Жака Кусто, затьмарюють грандіозність єгипетських пірамід і претендують на визнання 10-им
чудом світу. За секунду гребля пропускає 16
тисяч куб. м води. Але не меншим дивом є
водосховище, яке утримує греблю, й місцеві
називають його «озером Насера» — на честь
президента Єгипту, під час правління якого
реалізовано проект.
Для Київського управління «Гідромеханізація» Асуан став першим серйозним виробничим випробуванням за кордоном. Колектив
успішно впорався із завданням, дотримуючись рівня передових світових стандартів. За
весь період будівництва управління виконало
23 млн куб. м земляних робіт. Велика група
найкращих працівників за особливі заслуги
була відзначена як вітчизняними, так і закордонними нагородами.
Реалізація цього інтернаціонального проекту у 1960-х роках в корені змінила всю історію Нілу й дозволила людині взяти управління
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над примхливою річкою в свої руки. Завдяки
зведенню Асуанського гідровузла вдалося
вирішити комплекс проблем: запобігти нищівним повеням під час сезонних паводків,
забезпечити Єгипет електрикою і створити
мережу зрошувальних каналів для сільського
господарства. І там, де століттями панував пісок, тепер квітне оаза, оскільки після зведення висотної Асуанської греблі країна повністю
перейшла на цілорічне зрошення.
Участь Київського управління «Гідромеханізація» у реалізації грандіозного проекту
з будівництва висотної Асуанської греблі відчинила для колективу двері до багатьох міжнародних проектів.
Упродовж наступних двох десятиліть колектив, як один із найдосвідченіших, запрошували на зведення гідротехнічних споруд на р.
Євфрат у Сирійській та Іракській Республіках.
Біблійна річка Євфрат має величезне значення в житті відразу трьох держав — Туреччини, Сирії та Іраку. Потреби цих країн у прісній воді та електроенергії великі, а ресурси
річки обмежені, що призводить до виникнення
непорозумінь між цими країнами. Тому реалізація гідротехнічних проектів для них мала
архіважливе значення.
Працювати доводилось у складних кліматичних умовах. В Іраку (у м. Хадіта) гідромеханізатори управління допомогли в 1979-1983

Замивання фундаментного поля на будівництві хімкомбінату у Болгарії

роках звести другу за потужністю в країні
(після дамби в Мосулі) греблю «Хадіcа» (довжина – 9 км, а висота – 57 м). Для місцевого
населення це був украй необхідний проект,
оскільки реалізація його дозволяла створити штучне озеро Кадісія, врегулювати рівень
води в Євфраті й налагодити систему зрошення полів.
У Сирії колектив виконував гідромеханізовані роботи на найбільшій ГЕС «Табка». Максимальна висота земляної греблі досягає 60
м, крім того, було утворено штучне водосховище площею понад 600 кв. км.
Попри труднощі та складні умови, гідромеханізатори гідно й вчасно виконали весь
комплекс робіт, ще більше зміцнивши свій
міжнародний авторитет.
Взагалі участь колективу управління в
будівництві комплексу гідротехнічних споруд
у Сирійській та Іракській Республіках зіграла
важливу роль у пришвидшенні розвитку гідроенергетики в цих регіонах. Покладені ним
перші цеглини дозволили в наступні роки відчутно наростити енергетичне забезпечення
обох країн та вирішити нагальні проблеми,
пов’язані з розвитком сільського господарства.
Окрема сторінка в біографії Київського
управління «Гідромеханізація» – участь у будівництві однієї з найбільших ГЕС у В’єтнамі

– «Хоабінь» на річці Да (1979-1989 роки).
У перекладі з в’єтнамської – ця назва
означає «мир». І справді, реалізація масштабного проекту принесла мир та спокій на навколишні території: станція відіграє важливу роль
у регулюванні рівня води в річках на Півночі
країни й активно сприяє розвитку сільського
господарства.
Сьогодні ГЕС забезпечує близько 30% потреби країни в електроенергії. Висота греблі
– 128 м, а довжина – 970 м. До 2010 року Хоабіньська ГЕС була найбільшою й найпотужнішою в Південно-Східній Азії, допоки не була
пущена в експлуатацію ГЕС «Шонла».
Будівництво станції стало одним із найбільш яскравих і наочних результатів зміцнення радянсько-в’єтнамських стосунків в
економіці в період із 1979 по 1995 р. А для гідромеханізаторів Київського управління – безцінним досвідом. По закінченню робіт чимало
працівників колективу були відзначені почесними нагородами.
Корисною була допомога гідромеханізаторів управління при зведенні хімічного комбінату в Болгарії у 1980-х рр. Участь у реалізації (за
кордоном) серйозних гідротехнічних проектів
різних рівнів складності та в найрізноманітніших природних і кліматичних умовах збагатила колектив унікальним досвідом, який потім
успішно застосовували на інших об’єктах.

Хоабіньська ГЕС
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Наші керівники

Вишгород

Золотий фонд ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЇ
70-річна історія ПАТ «Гідромеханізація»
багата на визначні події та звершення. Але
усього цього ніколи б не було без самовідданої, злагодженої праці сотень, тисяч працівників підприємства.
У гідромеханізацію не приходять випадкові люди, адже це – складна й виснажлива
робота, яка потребує неабиякої сили волі,
жертовності та віддачі.
Водночас цій професії, суворій і важкій,

притаманна особлива романтика, неповторність, яка згуртовує людей в єдиний спільний організм, що працює за велінням совісті, самовіддачі, підтримки один одного.
Можливо, саме тому через колектив
пройшло чимало мудрих керівників, ентузіастів, ветеранів, сімейних династій, раціоналізаторів і винахідників, без яких нинішні
досягнення підприємства ніколи б не були
можливими.

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПЛАТОНОВ
Перший керівник Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора тресту «Гідромеханізація», який очолював його з
1946 по 1947 роки. Один із ініціаторів та ідейних натхненників
розвитку гідромеханізації та застосування її в будівництві ще в
довоєнні роки. Гідробудівник широкого профілю, новатор, інженер з допитливим творчим розумом, прихильник конструктиву
й втілення у роботі нестандартних раціоналізаторських ідей,
досвідчений, беззаперечний авторитет, він заклав міцні підвалини для розвитку нової галузі й організації зокрема.
СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ ФОГЕЛЬСОН
Очолив трест у 1947 році. Фронтовик-доброволець, тричі
поранений. Талановитий керівник і організатор великого масштабу, який вміло надихав колектив на своєчасне виконання
державних завдань. Людина високої культури, твердого слова,
він доклав чимало зусиль для підвищення авторитету гідромеханізації та стрімкого розвитку тресту. Раптова смерть від
швидкоплинного запалення мозку, спричиненого фронтовими
пораненнями, обірвала трудовий шлях цього неординарного
керівника.
МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛОПАТІН
Був призначений керівником тресту у 1960 р. Саме його,
як найперспективнішого керівника й свого ймовірного наступника, С. Фогельсон (перед своєю смертю) назвав у закритому
листі міністрові з питань гідроенергетики. Грамотний, ерудований фахівець, вольовий і талановитий керівник — особливо це
проявилося під час бездоганної організації гідромеханізованих робіт на будівництві висотної Асуанської греблі в Єгипті. У
1966-му М. Лопатін був призначений начальником «Головгідроенергобуду», пізніше працював заступником міністра з питань
гідроенергетики.
ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ МАСЛЯКОВ
Перейняв керівну естафету від М. Лопатіна у 1966 році.
Пройшов солідну школу гідромеханізатора-практика на різних
надважливих об’єктах: у Сибіру, на Волзі, за кордоном. Його
професіоналізм, відповідальність та досвід були гідно оцінені на
найвищому рівні. Г. Масляков успішно продовжив славні традиції своїх попередників, вивівши трест на новий рівень визнання.
Організовував роботи колективу по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 р. На цій посаді він пропрацював
найдовше від усіх керівників – до 1987 року і вийшов на заслужену пенсію.
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ДЯЧКОВ
Став наступником Г. Маслякова у 1987 р. За 30 років професійної діяльності він подолав доволі непростий шлях від
багермейстера земснаряду до начальника тресту, захистив
кандидатську дисертацію. Перед тим він успішно вивів Горьківське управління з фінансової кризи на якісно новий рівень.
Ю. Дячков очолив трест у досить складний для організації час,
коли колективу довелося працювати в нових економічних умовах на основі госпрозрахункових відносин. Його беззаперечна
заслуга в тому, що вдалося зберегти кадровий склад тресту та
його професійний потенціал.

Нарада на об’єкті

Багато з них стояли біля витоків становлення гідромеханізації, брали участь у спорудженні десятків надскладних і надважливих для країни об’єктів. Вони прийшли на
підприємство ще молодими працівниками й
разом із ним мужніли, набиралися досвіду,
знань, поваги, поступово сформувавшись
у команду однодумців. І саме завдяки самовіддачі, професіоналізму, порядності,
вірності обраному фаху кожного члена ко-

лективу ПАТ «Гідромеханізація» сьогодні є
флагманом галузі в Україні.
Кожний із тих, хто віддав підприємству
частку своєї душі, заслуговує на найтепліші,
найщиріші слова подяки. На жаль, на сторінках одного видання не вдасться назвати імена всіх працівників, які впродовж сімдесяти
років творили цю славетну історію, хоч кожне ім’я заслуговує на те, аби назавжди бути
вписаним на Дошку Пошани підприємства.

Анатолій Леонідович УСПЕНСЬКИЙ
Очолював Кременчуцьке управління «Гідромеханізація» із 1956 по 1961 роки. Вмілий керівник, вдумливий управлінець. Під
його началом колектив успішно і в строк впорався із поставленим державою завданням — гідромеханізованими роботами на
будівництві Кременчуцької ГЕС та Кременчуцького водосховища. Передислокував колектив і техніку до Вишгорода, на будівництво Київської ГЕС, і організував початок роботи Київського управління «Гідромеханізація».

Анатолій Давидович ШАРГОРОДСЬКИЙ
Призначений на посаду керівника Київського управління «Гідромеханізація» у 1961 році. Досвідчений, ерудований, мудрий
керівник, технічно грамотний фахівець, відзначений за особливі заслуги й виявлений професіоналізм. На новій посаді виявив
себе прекрасним організатором: всі об’єкти здавали у строк. За розроблення та впровадження швидкісного способу намивання
земляних гребель Київської ГЕС його відзначено Золотою медаллю ВДНГ СРСР. Після зведення Київської ГЕС призначений на
посаду заступника начальника всесоюзного «Головгідроенергобуду».

Борис Григорович ГУР’ЄВ
Очолював управління із 1966 по 1968 р. Чудовий організатор, який пройшов усі щаблі професійного зростання: робочий
земснаряду Горьківської ГЕС швидко став начальником земснаряду, а на будівництві Кременчуцької ГЕС очолив дільницю, яка
забезпечувала виконання всього комплексу захисних робіт на Кременчуцькому водосховищі. Під його керівництвом (головний
інженер, а згодом — начальник) колектив Київського управління активно освоював нові напрямки діяльності. У 1968 році був
призначений головним інженером Всесоюзного тресту «Гідромеханізація».

Герман Леонідович УРЯШЕВ
Очолював колектив управління впродовж 1968-1985 років. Грамотний, авторитетний фахівець, далекоглядний керівник,
талановитий організатор, новатор. Під його керівництвом колектив досяг значних успіхів не тільки на вітчизняних об’єктах, а й
за кордоном. Особливо турбувався за підготовку висококваліфікованих кадрів. Очолюване ним управління завжди демонструвало високі показники та якість виконаних робіт.

Петро Іванович ФРОЛОВ
Очолив організацію у 1985 р. До того із 1981 року обіймав посаду заступника начальника Київського управління. Енергійний, ініціативний керівник, поміркована, надзвичайно доброзичлива й турботлива людина. За роки свого керування, незважаючи на економічні негаразди та політичну нестабільність, він доклав чимало зусиль, щоб зберегти найважливіше — кістяк
управління, тих фахівців, які працювали самовіддано, творчо, на важливих об’єктах — на Хмельницькій і Рівненській АЕС,
Мінській АТЕЦ, у Світлогорську і Лазурному, ліквідовували аварію на ЧАЕС.

Сергій Петрович МИХАЙЛЕНКО
Очолював управління упродовж 1991-2003 років. За цей період воно пережило кілька стадій реорганізації, ставши в підсумку ВАТ «Гідромеханізація». Підприємство дісталося йому у найважчий перехідний період, коли довелося працювати під час
економічної нестабільності, втрати партнерських зв’язків, фінансової кризи. Але, завдяки виваженим рішенням, вмілій маркетинговій політиці, вдалося здолати кризові явища й стабілізувати ситуацію. Підприємство і надалі працювало: Добротвір, Канів,
польдерна дамба в зоні ЧАЕС і багато інших робіт.

Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН
Обраний на посаду голови правління ВАТ «Гідромеханізація» в 2003 р. й очолює підприємство по сьогоднішній день. Виявив
себе вмілим організатором, прекрасним кризовим менеджером. У 1998 р., коли підприємство переживало складні часи, очолив
дочірню компанію, успішна діяльність якої допомогла здолати фінансові труднощі. Під керівництвом Ю. Колодзяна підприємство налагодило нові напрямки роботи та стало флагманом галузі. За вагомі досягнення, професіоналізм та особливі заслуги
перед Україною нагороджений багатьма орденами, йому присвоєно почесне звання «Лицар Вітчизни» з врученням Золотого
Хреста «Честі і звитяги».

Золотими літерами в історію гідромеханізації вписали свої імена начальники дільниць та виконроби
В. П. Андрущенко, В. І. Біганський, О. О. Глуковський, С. І. Дадикін, Є. Ю. Єжов, Д. І. Казанджиєв, О. П. Кальченко, П. С. Колбасов, Ю. О. Коломенкін, М. О. Недогарко, Г. П. Ніколаєва, В. І. Овсієнко, В. П. Хлюст, А. О. Шатіло.
І це далеко не повний перелік висококваліфікованих працівників і талановитих організаторів.

Бригада земснаряду № 376, 1965 р.

Наша гордість

Вишгород
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Золотий фонд ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЇ
Трудові династії
Доброю традицією на підприємстві стали наступність та династичність поколінь. І за кожним династичним ім'ям, без перебільшення, – ціла епоха, справа, якій віддано знання, вміння, досвід.
Велика мудрість буття – людський рід, що складається із спадкоємності досвіду, вірності спільній справі. Із покоління в покоління передаються майстерність, фах, гордість за свою приналежність до такої
потрібної й важливої професії. Пов'язані родинними узами, працівники прагнуть не зганьбити честь прізвища, а звідси – й підприємства, з
яким пов’язали трудову біографію.

Прізвище

Ім’я,
по батькові

ГАРАНІНИ

Іван Олександрович
Олександр Іванович
Микола Іванович
Євдокія Григорівна
Анатолій Миколайович
Віктор Васильович
Андрій Вікторович
Григорій Йосипович
Юрій Григорович
Андрій Іванович
Валерій Андрійович
Віктор Євгенійович
Павло Вікторович

ГУРЕЛІ

ДИШКАНТИ
ДОНИ
ІЩЕНКИ
КОЛОЯНОВИ

КИРЕЄВИ
ЛАФИ
ЛУК’ЯНЕНКИ
ЛУТВІНОВИ

ЛЬОВКІНИ
ОБЕРЕМКИ

ЧИРКІНИ

Кожен із працівників, колишніх і нинішніх, — це немов маленька, але дуже потрібна цеглинка у величному будинку, який спільними зусиллями зводився однією дружною сім’єю. Багато в чому саме
завдяки безперервному династичному зв’язку й сьогодні звучить
потужна симфонія оновлення підприємства, яке, отримавши міцний
фундамент, з упевненістю дивиться в майбутнє. І час не владний над
славними династичними традиціями, які викликають загальну повагу
й захоплення.
За 70 років ПАТ «Гідромеханізація» об’єднало кілька сімей, спільний трудовий стаж яких перевершує вік підприємства.

Професія чи спеціальність (фах)

У родині

машиніст земснаряду
машиніст земснаряду
водій, машиніст автонавантажувача
заступник головного бухгалтера
водій, машиніст крана
інженер з охорони праці
машиніст земснаряду
один із кращих начальників земснаряду
водій вантажівки
машиніст бульдозера
капітан катера
бригадир, начальник дільниці
заступник генерального директора з питань виробництва ПАТ «Гідромеханізація»
Олександр Петрович
старший електрик
Дмитро Олександрович
помічник машиніста крана
Адольф Пантелійович
машиніст мехобладнання
Микола Адольфович
машиніст бульдозера
Марія Степанівна
начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
Сергій Євгенович
помічник машиніста земснаряду
Аркадій Васильович
начальник земснаряду на дільниці у Болгарії (в подальшому – заступник начальника управління)
Костянтин Васильович
механік земснаряду
Олександр Костянтинович механік дільниці
Іван Федорович
механізатор
Олександр Іванович
механізатор
Микола Іванович
водій
Олександра
нормувальниця дільниці
Володимирівна
Олександр
водій вантажівки, проходив службу в АТО
Миколайович
Микола Іванович
начальник відділу кадрів управління
Дмитро Миколайович
електрозварник
Володимир Миколайович машиніст електрообладнання земснаряду
Микола Миколайович
машиніст земснаряду

Земснаряд № 502 в забої

батько
син
батько
мати
син
батько
син
батько
син
батько
син
батько
син
батько
син
батько
син
мати
син
брат
брат
син
батько
син
батько
мати
син
батько
син
син
син

«П’ЯТИДЕСЯТНИКИ»
Далеко не кожне підприємство в Україні
може пишатися тим, що в нього є ветерани,
які присвятили служінню своїй справі по 50
років життя. А у ПАТ «Гідромеханізація» їх
— аж троє!
Унікальний золотий фонд, яким можна пишатися і який є найціннішим надбанням підприємства. Піввіку — в гідромеханізації чи на
підприємстві, рідкісна відданість професії, яка
цінується в усі часи й для молоді є найкращим
взірцем.
На всіх ланках роботи наші п’ятидесятники
не шкодували ані сил, ані енергії, демонструючи приклад сумлінної праці, якою здобули собі
заслужене визнання й пошану.
Богдан
Володимирович
ДАНЬКОВСЬКИЙ
Свій трудовий шлях на
підприємстві розпочав у
1956 році машиністом електрообладнання земснаряду.
Працював електриком,
енергетиком, виконробом,
начальником дільниці, інженером виробничотехнічного відділу, начальником відділу праці й
зарплати.
Сергій
Павлович
ЛАГОДА
Один із кращих за всю
історію підприємства машиніст крана. До управління
прийшов у 1960 році. Брав
участь у зведенні багатьох
об’єктів. Обсяги роботи виконував вчасно і з показовою якістю. За весь
трудовий стаж – жодної аварії. Прекрасний наставник – його вихованці працюють на підприємстві й донині.
Марія
Степанівна
ЛУКЬЯНЕНКО
На підприємстві – з 1964
року й працює донині. Починала машиністкою, потім
освоїла товарознавство, а
з 1987 року – начальник відділу матеріально-технічного
забезпечення. Висококваліфікований спеціаліст своєї справи, її коефіцієнт корисної дії
дотепер — один із найвищих на підприємстві.
Заводій усіх заходів.

Могутній «тисячник»

Колектив земснаряду 1000-80

Трубопровід для естакадного способу намиву

Заступник голови правління Володимир Миколайович Томко вітає з 60-літтям
підприємства багаторічного начальника виробничо-технічного відділу,
ветерана ПАТ «Гідромеханізація» Ларису Василівну Тактарову, 2006 р.
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Можливості, напрямки, технології

Вишгород

ПАТ «Гідромеханізація»:
порядність,
обов’язковість, чесність
Свій славний 70-річний ювілей ПАТ «Гідромеханізація» зустрічає провідним, економічно зрілим, стабільним, конкурентоспроможним, із впевненим поглядом у майбутнє.
а основним профілем — зведення
земляних споруд і видобуток нерудних
будівельних матеріалів гідромеханізованим способом — підприємству, яке працює
виключно в правовому полі, сьогодні в Україні
немає рівних.
Запорука успішної діяльності ПАТ «Гідромеханізація», перш за все, — у наявності потужної
сучасної виробничої бази, досвідчених, висококваліфікованих кадрів та застосуванні грамотного, стратегічно обґрунтованого управлінського
менеджменту.
Колектив ПАТ «Гідромеханізація» має спеціальний дозвіл на користування надрами — добування піску для інженерної підготовки територій
забудов та для підприємств будівельної галузі.
Відчутна перевага підприємства в тому, що
воно володіє унікальною прогресивною та ефективною технологією, яка дозволяє водночас виконувати три процеси — розробку, транспортування та укладання ґрунту.
Поєднання на одному земснаряді електроприводу великої потужності та високопродуктивного землесосу забезпечує виконання великих обсягів робіт за короткий термін. При цьому
продуктивність праці є значно вищою.
Гідромеханізації також властива нижча, порівняно із конкуруючими технологіями, енергоємність. Саме завдяки цим особливостям їй
гарантоване широке використання в багатьох
сферах народного господарства.
У розпорядженні ПАТ «Гідромеханізація» —
техніка, яка за своїми характеристиками може
використовуватися для виконання різних за
обсягом і складністю робіт. А технічні рішення
в процесі організації та виконання замовлень
приймаються на основі ретельного аналізу й
техніко-економічних розрахунків. Тому узгоджені проекти залишають простір для зниження
собівартості, збільшення продуктивності праці,
забезпечуючи підприємству рентабельність та
конкурентоздатність.
Особливу увагу підприємство приділяє екологічному аспекту, оскільки захист навколишнього середовища для виробничого колективу
— один із пріоритетних напрямків діяльності.
Гідромеханізація за останні роки продемонструвала свої незаперечні переваги перед іншими
технологіями, особливо, коли йдеться про виконання великих обсягів робіт. Практика довела,
що фактично намивання ґрунту гідромеханізованим способом можна на сьогодні вважати
єдиним екологічно безпечним.
Робота електричного гідромеханізованого

З

комплексу передбачає мінімум витрат паливномастильних матеріалів і, як наслідок, — мінімум
викидів у атмосферу шкідливих речовин. Крім
того, земснаряди розробляють ґрунт на глибину
до 30 м, що неможливо для інших технологій. І
розроблені завдяки гідромеханізаторам кар’єри
врешті-решт обертаються на прекрасні водойми
з привабливими для населення пляжами та зонами відпочинку (Оболонські озера та затоки,
Русанівка, Гідропарк у Києві тощо).
Використовуючи прогресивні ресурсозберігаючі технології, новітню техніку, мімінізуючи вплив на довкілля, ПАТ «Гідромеханізація»
спроможне успішно проводити широкий спектр
робіт — забезпечувати намив територій під промислове та житлове будівництво, протиповеневі
і протизсувні заходи, зведення міських водойм,
добування піску, гравію, розчищення озер, каналів, русел рік.
А, підтримуючи гідротехнічні споруди в належному стані, укріплюючи дамби й греблі,
намиваючи береги, прочищаючи русла річок,
фарватери водосховищ, очищуючи від замулювання озера й ставки, гідромеханізатори сприяють нормальному функціонуванню природних і
штучних об’єктів, запобігаючи накопиченню екологічних проблем та їх наслідкам.
Завдяки успішному виконанню робіт з інженерної підготовки території для будівництва, за
останні 10 років у Дарницькому районі Києва
виросло кілька чудових житлових масивів, де в
багатоповерхових будинках-красенях отримали
ключі від комфортних квартир тисячі новоселів. Своєю діяльністю підприємство довело, що
здатне виконувати завдання будь-яких масштабів і складності, забезпечуючи при цьому найвищу продуктивність праці, високу якість робіт та
економне витрачання матеріальних і трудових
ресурсів навіть у надважких умовах.
ПАТ «Гідромеханізація» за останні десятиліття зарекомендувало себе надійним партнером будівельної індустрії в Україні. Враховуючи,
що пісок, гравій високої якості, як правило, залягають під поверхнею боліт, в акваторіях річок
і озер, важкодоступних районах і добуваються
лише завдяки гідромеханізаційній техніці, то,
якщо країна хоче мати не браковане, якісне, на
довгі роки будівництво в містах, — без допомоги
гідромеханізаторів не обійтися.
Основне кредо ПАТ «Гідромеханізація»
у стосунках із партнерами — «Порядність,
обов’язковість, чесність».
А основна мета діяльності — постійне підвищення добробуту працівників та їхніх сімей,
турбота про пенсіонерів і ветеранів, підтримка
та виховання нового покоління, збереження
кращих, уже сімдесятилітніх, традицій підприємства.

Юрій КОЛОДЗЯН
Голова правління ПАТ «Гідромеханізація»
Народився 7 квітня 1957 р. на Хмельниччині.
У 1980 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за фахом
«інженер-механік».
1980-1998 роки: пройшов шлях від майстра до першого заступника голови правління
ВАТ «Гідромеханізація». 1998-2003 роки: генеральний директор дочірнього підприємства
«Гідромеханізація».
Із 2003 р. по сьогодні: голова правління ВАТ (із 2013 р. — ПАТ) «Гідромеханізація». Під
його керівництвом ПАТ «Гідромеханізація» стало провідним підприємством у своїй галузі,
знаним та авторитетним серед будівельників України.
За вагомі досягнення нагороджений орденами Миколи Чудотворця II і III ст., Почесною
відзнакою «Орден «За високий професіоналізм». За активну участь у ліквідаційних роботах
на ЧАЕС отримав Почесну грамоту Міністерства енергетики та електрифікації СРСР.
За особливі заслуги перед Україною Ю. Колодзяну присвоєно почесне звання «Лицар
Вітчизни» з врученням Золотого Хреста «Честі і звитяги» та нагороджено орденом «Хрест
Пошани України», срібним та золотим орденами «Взірець професіоналізму» та орденом
«Гордість країни». І буквально напередодні ювілею ПАТ «Гідромеханізація» (23 червня 2016
р.) Асамблея ділових кіл у номінації «Лідери ХХІ століття» вручила керівнику підприємствалідера галузі орден «За громадянську доблесть».

Монтажний майданчик

Будинки-красені на намитих «Осокорках»

За матеріалами книги Ю. Колодзяна
«ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ — учора, сьогодні, завтра»,
ВАТ «Поліграфкнига», 2006 р. та інтернет-джерелами

Відповідальний за випуск — М. Кочелісова;
коректура — В. Яковенко; верстка — М. Крадожон.
Фото — архів ПАТ «Гідромеханізація»,
інтернет-джерела, архів редакції газети «Вишгород»
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